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Posudek oponenta na diplomovou práci Marka Dvořáka: 

Rekognice osob v trestním řízení 

 

Diplomant rozebírá na 73 stranách textu jím zvolené téma: Rekognice osob v trestním 

řízení, které dále zužuje na rekognici živých osob. Ve své práci i sám diplomant prokázal, 

nakolik jde o tematiku, která si zasluhuje aktuálního zpracování. Právní úprava, aplikační 

praxe a v podstatě ani navazující judikatura za dobu účinné existence tohoto institutu 

v trestním řádu nedoznala větších změn. To by samo o sobě nemuselo být v případě některých 

jiných instrumentů dokazování na škodu, jak však diplomant zdárně v předložené práci 

dokládá, v případě rekognice tomu tak je. Cílem práce bylo, dle slov diplomanta uvedených 

v úvodu předložené práce, „podrobit kritické analýze stávající právní úpravu rekognice osob 

v České republice a přijít na základě komparace s některými zahraničními státy s návrhy de 

lege ferenda, které by při vhodné aplikaci do vnitrostátního právního řádu mohly přispět 

k lepšímu dosahování cílů trestního řízení.“ Nutno říct, že diplomant ve své práci takto 

vytýčený cíl přesáhl a předložil zdařilou vědeckou práci, která svou kvalitou přesahuje i 

běžný standard diplomových prací. 

Diplomant v práci zdatně pracuje s dostatečným a dobře zvoleným výběrem odborných 

pramenů i rozhodnutí aplikační praxe, na které odkazuje ve vhodném kontextu. Vychází i 

z řady zahraničních a cizojazyčných pramenů (zřejmě vzhledem k dostupnosti především 

internetovým). Jako dílčí výhradu k zřejmě neadekvátní skromnosti diplomanta lze uvést, že 

ačkoliv v textu zmiňuje a odůvodňuje vlastní názorový posun vůči svým závěrům 

předloženým v rámci SVOČ (str. 20), neodkazuje v textu ani v závěrečných pramenech na 

svůj původní text, který přitom byl, jakožto jedna z vítězných prací, publikován např. 

v příslušném sborníku.  

Práce je psaná čtivě, velké množství relevantních informací je předkládáno stručným a 

srozumitelným způsobem velice efektivně. Jazykově je předložený text na velmi dobré 

úrovni, zjevně psaný i kontrolovaný s pečlivostí, které uniklo jen minimum drobných 

nesprávností, a to zejména v závěru práce (srov. např. formulace pozn. pod. čarou č. 34, 

chybějící interpunkce na str. 29, chybějící negace u první odrážky na str. 61, chybějící mezery 

v závěru apod.). 

Celkově je práce na velice dobré odborné úrovni, diplomant zvolené téma zpracoval 

s odpovídajícím zohledněním multidisciplinárního charakteru zvoleného tématu (především 

tedy trestně procesní a kriminalistické hledisko) a projevil chvályhodnou schopnost zaměřit se 

právě na ta nejrelevantnější úskalí. Velké množství poznatků a nabytou znalost řešené 
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problematiky vhodným způsobem shrnuje ve výkladových pasáží práce a následně i aktivně 

využívá ve svých kritických poznámkách a v návrzích de lege ferenda. 

Struktura textu je logická, přehledná a velice vhodně zvolená. Otázky, které v průběhu 

čtení práce čtenáři vyvstávají, jsou zpravidla řešeny v přirozené návaznosti v dalších částech 

práce. Od základního vymezení rekognice postupuje diplomant přes historické konsekvence 

k základní charakteristice rekognice osob, popisu jednotlivých fází a obecných zásad 

provádění rekognice a jejích druhů a k problematice rekognice prováděné jakožto neodkladný 

nebo neopakovatelný úkon. Následují kapitoly se věnují zahraničnímu srovnání v USA  a 

v Anglii a Walesu, stranou nezůstaly ani významné důsledky vad realizace rekognice 

z hlediska procesní použitelnosti důkazu, kdy vše logicky vyústí v část věnující se návrhům 

diplomanta na zlepšení právní úpravy de lege ferenda i praktickým doporučením, která by 

mohly orgány činné v trestním řízení využít i za současné (poměrně stručné) právní úpravy. 

11 kapitol práce (bez úvodu a závěru) odpovídá popsané systematice a některé z těchto 

kapitol jsou velice přehledným způsobem zaměřeny a dále děleny i na další dílčí a související 

problémy. Zde je třeba též diplomanta pochválit za velice zdařilou provázanost textu, kdy 

hlavním problémům jsou věnovány graficky oddělené části, nicméně ve vhodných kontextech 

je například na zahraniční právní úpravy, ale i na jiná samostatně řešená úskalí, odkazováno 

průběžně, což způsobuje konsistentní charakter textu a zdůrazňuje jeho přínos pro čtenáře i 

při běžném čtení. 

Výhrady k odborným závěrům diplomanta předloženým v práci (kdy lze názory 

předkládané autorem „nikoliv kategoricky“, ale „k diskuzi“, považovat za odborné již 

vzhledem v textu k prokázané znalosti problematiky), jsou minimální, resp. splňují cíle 

diplomanta v tom směru, že jsou způsobilé k dalším úvahám a vyplývají často ze 

subjektivních názorů čtenáře. Za mne lze například podotknout, že bohužel nemohu částečně 

nesdílet přístup diplomanta, který se projevuje velkou nedůvěrou k orgánům činným 

v přípravném řízení (resp. k policejnímu orgánu provádějícímu rekognici) v otázce 

sugestivních projevů při provádění rekognice, byť je otázkou, nakolik lze reálně považovat 

takový přístup za udržitelný. Nicméně zejména v závěrečných pasážích, tam kde diplomant 

navrhuje aktivnější zapojení nezúčastněné osoby do praktického průběhu rekognice, 

předesílám, že toto nepovažuji za prakticky realizovatelné ani vhodné. Představa, že 

nezúčastněná osoba bude schopná aktivně participovat na průběhu rekognice (klást 

poznávajícímu otázky, či poskytnout asistenci), je podle mého názoru naivní. Navíc v mých 

očích neobstojí ani předpoklad, že by taková osoba byla apriori menším zdrojem nežádoucí 

sugesce v porovnání s orgánem činným v trestním řízení (který je u nás sice do určité míry 
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zainteresován na úspěšném vyřešení konkrétní trestní věci, nicméně má zpravidla alespoň 

minimální povědomí o důsledcích svého případného napadnutelného jednání pro další vývoj 

případu). V obdobném duchu mám určité pochybnosti o znalosti „běžné“ poznávající osoby o 

informačních technologiích, jejichž využití je, jak diplomant popisuje, jistě žádoucí a vcelku 

nedostatečně využívané. Obdobné výhrady mám obecně k otázce „automatizovaného“ 

systému kladení dotazů a formulářům. Nicméně to nemění nic na správnosti závěru 

diplomanta, že de lege ferenda to stojí za úvahu. Zde je však třeba ocenit komplexní přístup 

diplomanta k řešené problematice, kdy jde opravdu do detailů včetně formulace kladených 

dotazů apod. Tento pečlivý přístup se projevuje i v ostatních diplomantem řešených 

problémech. 

Zajímavá je i diplomantem nadnesená otázka prázdné rekognice, kdy na rozdíl od 

diplomanta nezatracuji možnost provést tento typ rekognice i následně (tj. prázdná rekognice 

by nemusela bezvýhradně proběhnout jako první). Zde ale subjektivně předesílám, že dle 

mého názoru je obvykle snaha zákonodárce zasáhnout a upravit tyto otázky (imanentně 

související s volným hodnocením důkazů), bohužel ve výsledku kontraproduktivní z hlediska 

dosažení účelu trestního řízení (ideální by tedy bylo navrhnout konkrétní znění legislativní 

změny). V každém případě v práci opakované zdůraznění požadavku na poučení poznávající 

osoby (které z trestního řádu přímo nevyplývá), že mezi poznávanými nemusí být osoba 

pachatele (která nemusí být totožná s osobou poznávaného), je v každém ohledu zcela 

legitimní.  

Diplomant dále na jednu stranu zdůrazňuje, že s ohledem na požadavky spravedlivého 

procesu považuje za vhodné, aby ve standardních případech byl poznávaný přímým 

účastníkem rekognice (tedy aby nešlo o rekognici skrytou), nicméně i z jím nastíněných 

návrhů de lege ferenda vyplývá preference rekognicí, které toto neumožňují. Osobně 

zastávám názor, že relevantní je především zachycení reakcí všech na rekognici zúčastněných 

osob, přičemž přímý, bezprostřední kontakt poznávaného a poznávajícího nepovažuji 

vzhledem k obvyklému chodu věcí ve fázi znovupoznání bez dalšího za nejstěžejnější. 

Většina výše uvedených poznámek nejsou výtky, ale naopak důsledkem způsobilosti 

předložené práce jako podkladu k obhajobě. V případě zdárné obhajoby tak diplomovou práci  

navrhuji klasifikovat hodnocením výborně. 

Při ústní obhajobě by bylo zajímavé vyslechnout názor diplomanta na problematiku čl. 6 

odst. 3 písm. d) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve vztahu k rekognici 

provedené jako nedokladný a neopakovatelný úkon podle § 158a tr. řádu.  
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V Praze dne 19. 6. 2017 

 

……………………………………… 

JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 


